LUDOWE ECHA KURDWANOWA – ODSŁONA WIRTUALNA 2021.
TEATRZYK EKO - LOGICZNY SŁOWNO-MUZYCZNY

Regulamin
Konkursu TEATRZYK EKO-LOGICZNY SŁOWNO-MUZYCZNY - (konkurs on-line)

1.

Organizator:

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”.

2.

3.

Cele konkursu:
Ø

Promowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci.

Ø

Pomoc w kształtowaniu właściwych postaw społecznych (w tym proekologicznych) wśród
najmłodszego pokolenia, poprzez szerzenie takich wartości jak szacunek do świata
przyrody, wrażliwość ekologiczna, dbanie o dobro wspólne (w tym ochrona dziedzictwa
przyrodniczego) itp.

Ø

Wspieranie edukacji ekologicznej i artystycznej dzieci.

Uczestnicy:
Ø

4.

Dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy XI Miasta Krakowa –
Podgórze Duchackie. Adresatami są całe grupy przedszkolne i klasy szkół podstawowych
(klasy I - III).

Kategorie:

Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Dzielnicy XI Miasta Krakowa w następujących kategoriach
wiekowych:
A) Dzieci w wieku przedszkolnym
B) Dzieci ze szkół podstawowych (klasy I - III)

5.

Warunki uczestnictwa:
Ø Konkurs adresowany jest do grup z przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie Dzielnicy XI

Miasta Krakowa.
Ø Każdy opiekun grupy za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego

na stronie www.krakowiak.edu.pl, do dnia 4.12.2021 r. przesyła prezentację teatralną
słowno-muzyczną o tematyce ekologicznej wraz ze stosownymi oświadczeniami.
Preferowany format filmu wideo to MP4.
Ø Prezentacja musi zawierać części dialogowe, a także minimum 1 piosenkę.
Ø Nagranie może być zrealizowane za pośrednictwem dowolnego urządzenia, rejestrującego

obraz i dźwięk (w tym telefonem komórkowym).
Ø Maksymalny czas trwania utworu to 7 minut (prosimy o przestrzeganie ram czasowych

występu i nieprzekraczanie go!).
Ø Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.

6.

Kryteria oceny:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

7.

muzykalność
dykcja
dobór repertuaru do tematu konkursu
wymiar edukacyjny
staranność i technika wykonania
scenografia
kostiumy
twórcza adaptacja utworu
ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:
W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech najlepszych wykonawców w każdej kategorii.
Komisja może zdecydować również o przyznaniu dodatkowych nagród, wyróżnienia, grand prix,
a także nagród ex aequo.
Dodatkowo, zarówno szkoła podstawowa, jak i przedszkole, z którego zgłosi się najwięcej
uczestników otrzyma cenną nagrodę.
Organizator planuje również możliwość zaprezentowania się laureatów bezpośrednio podczas
Ludowych Ech Kurdwanowa w roku 2022 r. Uzależnione to będzie jednak od aktualnej wówczas
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

8.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki zostaną opublikowane na stronie MLZPiT „Krakowiak” (www.krakowiak.edu.pl) do dnia
30.12.2021 r. O formie odbioru nagrody każdy laureat zostanie powiadomiony drogą
telefoniczną indywidualnie.
Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

ROZPORZĄDZENIA PRAWNE:
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji
poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ludowy Zespół
Pieśni i Tańca "Krakowiak" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bujaka 15, kod pocztowy 30-611
i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie Waszej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z:

a) akceptacją treści niniejszego regulaminu
b) potwierdzeniem zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą
w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”.

DANE KONTAKTOWE:
MLZPiT „Krakowiak”
12 654 42 68
promocja.krakowiak@interia.pl
ZAPRASZAMY!!!

